Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Vitorino Nemésio
Circulo: Açores
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A nossa primeira proposta consiste em dotar os cidadãos de maior poder sobre as decisões do
Governo da República, através de referendos sistemáticos. No entanto, não é prático estar a
dar poder de decisão a cidadãos sem formação especializada, ou pouco adequada à avaliação
duma certa proposta. Logo, propomos que estes referendos sejam feitos a especialistas no
assunto a que essa se refere.
A nossa segunda proposta consiste em reformular o programa da disciplina de Formação
Cívica de forma a que os cidadãos sejam informados, desde cedo, acerca dos seus direitos e
deveres no funcionamento da República. Além disso, consideramos que contribuiria para esta
educação um maior contacto com os deputados da Assembleia da República. Propomos, por
isso, que esse contacto seja obrigatório e regular, através de debates e/ou discursos a realizar
em escolas.
A nossa terceira proposta consiste em dar mais meios à justiça e reformular as leis, para que
sejam mais objectivas, de forma a que possam exercer o seu dever com maior eficiência.
Uma vez que os cidadãos aparentam não confiar nos seus representantes, possivelmente
devido aos media publicarem histórias, sobre políticos corruptos, com uma grande frequência
que, no entanto, nunca são confirmadas. Para evitar isto, pensamos que é necessário dotar a
justiça de mais meios para investigação, de forma a acabar com essas dúvidas e reduzir a
morosidade dos processos. Além disto, algumas das leis são ambíguas, sendo necessário
reformulá-las para garantir a objectividade da sua interpretação e aplicação.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

1. Referendos sistemáticos a especialistas.

2. Programa Nacional de sensibilização à participação dos cidadãos na República.

3. Reformulação das leis, tornando-as de leitura mais objectiva e atribuição de mais meios à
justiça.

